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Os mercados emergentes são o foco de atenção dos investidores internacio-
nais para explorar novos negócios em setores incipientes ou pouco desenvol-
vidos. Esse movimento explica, no caso brasileiro, a entrada de novos
players na área farmacêutica, energia, telecomunicações e automobilístico.

Um retrato bem concreto dessa realidade foi o destaque do Brasil na lista
dos dez principais destinos de investimentos diretos no mundo em 2010,
elaborada pela ONU para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Pela pri-
meira vez na lista, o Brasil recebeu US$ 30,2 bilhões em investimentos es-
trangeiros, contra US$ 25,9 bilhões no ano anterior.

Alguns setores, no entanto, demonstram certa fragilidade para ga-
nhar o mesmo foco de atenção. Na área de logística, por exemplo, a in-
dústria de remessa expressa tem uma pequena participação diante do
potencial econômico do Brasil. Os dados consolidados mais recentes da
Oxford Economics mostram que em 2008 a região como um todo repre-
sentava apenas 2% do mercado global de remessa expressa. No entanto,
apesar da participação ainda marginal, no período de 2003 a 2008, a
mesma América Latina apresentou uma expansão de 12%, de acordo
com o mesmo estudo, representando a maior taxa de crescimento regio-
nal nos cinco anos. Esses dados demonstram que há uma grande oportu-
nidade para o Brasil e toda a região.

Do ponto de vista das oportunidades, um segmento que pode ganhar
escala e ainda contribuir para a balança comercial é a pequena empresa
exportadora. Ela tem um grande potencial de parceria com a indústria de
entrega expressa pela celeridade e garantia do serviço. Chegando rapida-
mente a mercados mais difíceis, seria um ganho importante em relação
aos concorrentes.

Atualmente, as regras brasileiras permitem o uso desse serviço apenas
para exportações até US$ 5 mil, o que explica em parte o marginal desem-
penho do setor. Na importação, o limite é menor, de US$ 3 mil, e restrito
a encomendas para uso pessoal e amostras de produtos. Mesmo assim, es-
sa logística proporciona acesso a produtos e materiais que ainda não es-
tão disponíveis no país e que podem ajudar no desenvolvimento de merca-
dorias nacionais diferenciadas, como acontece em outros mercados.

Dados da Receita Federal apontam que a indústria de remessa expres-
sa movimentou 3,6 milhões de embalagens entre exportação e importa-
ção em 2009. Uma grande empresa multinacional, por exemplo, no mes-
mo ano tinha a média de entrega diária de 15,1 milhões de pacotes e docu-
mentos. Esse distanciamento demonstra como é importante discutir me-
lhorias na logística brasileira, pensando principalmente no efeito do co-
mércio exterior para a pequena empresa. Os números são animadores pa-
ra estimular uma discussão entre setor público e privado para pensarmos
uma logística do futuro para o presente. ■

Finalmente concretizado no Projeto de Lei 2.126/2011, a partir da proposta do
Ministério da Justiça e de ampla discussão na sociedade, o Marco Regulatório
Civil da Internet aguarda a tramitação nas comissões da Câmara dos Deputa-
dos para ir à votação. Antes tarde do que nunca. O tempo decorrido entre as
primeiras discussões, em 2009, e uma otimista avaliação de que a lei esteja em
vigor em 2012, dá a noção do período demasiado longo em se tratando de In-
ternet. Na ausência de um marco legal, muitas decisões da Justiça em diversas
instâncias no País têm se revelado contraditórias. No sentido contrário à ten-
dência mundial, no Brasil, por exemplo, tem ocorrido a responsabilização da
mídia digital e de blogueiros, em razão de conteúdos publicados por terceiros.

O texto atual do Marco tem recebido merecidos elogios pela preservação
do direito à privacidade, à liberdade de expressão dos internautas, e da neu-
tralidade da rede. Positivo também foi o modelo de sua construção coletiva,
com a participação popular ampla, entre outubro de 2009 e maio de 2010,
pela própria internet: foram mais de 2 mil comentários de indivíduos, organi-
zações e entidades de classe.

Uma das maiores autoridades em direitos autorais na era digital, Lawren-
ce Lessig, criador da licença Creative Commons, afirmou recentemente que
com o Marco, o Brasil pode ser o país com a legislação mais progressista de
internet no mundo. A iniciativa foi reconhecida neste mês pela ONU.

De destaque no texto, o consenso de que o provedor de conexão à internet
não será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por ter-
ceiros, mas somente se, após ordem judicial específica, não tomar as devi-
das providências. Julgamos igualmente importante que, em relação ao tem-
po de guarda dos dados de conexão (logs) dos internautas pelos provedores
de acesso à internet, tenha prevalecido a determinação de que deve ocorrer
pelo prazo de um ano — salvo quando a autoridade policial ou administrati-
va requeira cautelarmente a guarda por prazo superior.

São esses, no entanto, os principais pontos de disputa entre o Marco Civil
e o PL 84/99 elaborado pelo deputado federal Eduardo Azeredo (PSDB -MG).
A “Lei Azeredo” diz que os provedores devem armazenar os logs por três
anos para investigação policial e responsabiliza judicialmente os provedores
por conteúdo impróprio. O texto de Azeredo ainda tipifica 11 crimes conside-
rados “de alta tecnologia” no Código Penal brasileiro.

Entendemos que os projetos não são excludentes, mas complementares. A
definição de um Marco Civil só tende a reforçar e solidificar o ambiente jurídi-
co que proporcione de forma segura uma tipologia específica para os crimes
cometidos na e pela internet. A ideia do governo é fazer com que os dois tex-
tos sejam discutidos juntos. Seja como for, a sociedade brasileira espera que
divergências políticas não atrasem nem a um nem a outro, impedindo graves
prejuízos ao pleno desenvolvimento deste importante instrumento de desen-
volvimento econômico, social, político e cultural que é a internet. ■
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A pequena empresa exportadora tem grande
potencial de parceria com a indústria de entrega
expressa pela celeridade e garantia do serviço

A urgência do Marco
Civil da internet

Uma das maiores autoridades em direitos autorais
na era digital, Lawrence Lessig disse que o Brasil
pode ser o país com a legislação mais progressista

PONTO FINAL

A Secretaria da Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional publicou em seu

site cartilha com informações para que estados e municípios tenham acesso a

recursos de transferências voluntárias destinadas a ações de caráter preventivo

em áreas de risco. O trabalho foi finalizado em agosto e apresenta de forma

explicativa a maneira correta para enviar os pedidos de transferência. O objetivo

é agilizar o repasse de recursos. A cartilha ensina como elaborar o plano de

trabalho e o projeto básico, documentos necessários para a liberação do dinheiro.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.




